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جنبالط يتمسك بـ»األشغال« وعون بـ »االتصاالت« .. إن لم يكن هناك بديل أفضل

لبنان ينتظر حكومة اإلبقاء »القديم على قدمه« ولقاء الحريري - عون »الحاسم«

انزعاج الرئيس: نقل زوار بعبدا عن الرئيس سليمان انزعاجه  
من تصريحات بعض السياس���يني الذين يحملونه مسؤولية 
التأخي���ر في تأليف احلكومة والتعث���ر احلاصل على صعيد 
ادارة البالد، علما بأن النواب الذين ينتقدون هم األكثر اطالعا 
على خفايا األمور وعلى ما وراء الكواليس، وبالتالي ليس لهم 
احلق في التعامي عن احلقائق ووضع املسؤولية على الرئيس،  
خصوصا كما يقول الزوار، ان نائبا معروفا بسعة اطالعه عاد 
مؤخرا من زيارة الى اخلارج حمل الرئيس مسؤولية التأخير 
في محاولة منه لإليحاء بأن االنتقاد خارجي، من دون ان يشير 
الى جشع بعض القوى السياسية في احلصول على املزيد من 
احلقائب األم���ر الذي يعطل التأليف. ووصل انزعاج الرئيس 
الى ه���ؤالء النواب الذين أوضحوا انهم أدلوا مبواقفهم خدمة 

للرئيس ومن أجل تقوية موقفه.
أخطاء تكتيكية: استغربت أوساط نيابية في الغالبية طريقة أداء 
األقلية في موضوع تأليف احلكومة واعترفت بان األكثرية وقعت 
في أخطاء تكتيكية، وقالت انه مادامت األقلية تريد املشاركة والتوافق 
في األمور املؤسس��اتية ألن لبنان محك��وم بالتفاهم واالتفاق في 
الش��ؤون العامة، فلماذا لم تعمل األكثرية على عقد صفقة متكاملة 
بني الغالبية واألقلية تش��مل كل املواضيع من رئاس��ة املجلس الى 
احلكوم��ة والبيان الوزاري وغير ذل��ك من املواضيع وفق خريطة 
طريق يتم االتفاق عليها بعدما تبني للغالبية ان األقلية تس��عى الى 

قضم املكاسب من خالل بحث كل موضوع 
على حدة، وبالتال��ي ترفض منطق الصفقة 

الشاملة واالتفاق وفق سلة متكاملة؟!
مبدأ املداورة: الرئيس بري يحبذ اعتماد مبدأ املداورة بحيث 
يشمل اجلميع بال استثناء واال فال مانع من ان يبقى التعديل 
ف���ي توزيع احلقائ���ب بحدود معينة ش���رط ان يتم مبوافقة 

األطراف املعنيني.
لقاء عونـ  املعارضة: علم ان العماد عون التقى وفدا من املعارضة 
سبق زيارة حسني خليل للرئيس املكلف. وجرى في اللقاء، كما قالت 
مصادر في املعارضة، استعراض آخر الصيغ التي استقرت عليها 
املراس��الت التي يتوالها فرجنية بني احلريري وعون في محاولة 
للوصول الى نقاط مشتركة يصار الى تتويجها في االجتماع املرتقب 
بينهما والذي تأخر خالفا لكل التوقعات بس��بب اصرار عون على 
وزارة الطاقة، اضافة الى االتصاالت ووزارتني عاديتني أو استبدال 
عرض آخر بهذا العرض قاعدته الرئيسية اعطاء »التغيير« »التربية« 

و»العدل« مع حقيبتني أخريني.
حقائـب »التغيير واإلصالح«: يورد زوار الرابية ان موقف العماد 
عون مبدئي وهو لن يرضى بحقائب ثانوية بعدما رضي بخفض 
حصته من 6 الى 5 حقائب، وان وزارة االتصاالت ستبقى من 
ضمن الوزارات التي طالب بها، ما لم تستبدل بحقيبة أساسية. 
كذلك احلال بالنسبة الى وزارة الطاقة التي يرغب عون بإسنادها 

الى حليفه حزب »الطاشناق« األرمني الذي 
قد يعيد الوزير آالن طابوريان اليها ليكمل 

البرنامج االصالحي الذي وضعه للكهرباء.
وفي الوقت الذي لم يحدد عون أسماء وزراء »التيار الوطني 
احلر« باستثناء الوزير باسيل، فإن الوزير املاروني الثاني قد 
يكون أحد ثالثة: النائب آالن عون، النقيب ش���كيب قرطباوي 
ود.كميل خوري، وذلك تبعا للحقيبة التي ستكون من حصة 
»التي���ار« من ضمن حصص تكتل التغيي���ر املعروضة وهي 
التربية والثقافة أو الش���ؤون االجتماعية واملهجرين، اضافة 
الى احلقيبة الرئيسية التي قد تكون األشغال، اذا قبل النائب 
جنب���الط التنازل عنها، أو الطاقة واملياه. وفي هذا الس���ياق، 
قال���ت مصادر مطلعة ان مفتاح ح���ل األزمة احلكومية في يد 
عون وجنبالط اذا تبادال التنازل، األول عن االتصاالت والثاني 
عن األشغال، بعدما قبل رئيس تيار »املردة« النائب سليمان 
فرجنية بالتنازل عن حقيبة وزاري���ة والقبول بوزير دولة، 
إلعطاء الرئيس املكلف فرصة في احلصص املارونية تس���هل 

عليه تشكيل احلكومة.
اقتـراح قيد التداول: تردد ان هن��اك اقتراحا مت التداول به يقوم 
على اس��ناد موقع نائب رئيس احلكومة الى مرش��ح للعماد عون، 
بدال من احلقيبة الرئيس��ية التي ين��ادي بها، بعد ان يتعهد رئيس 
احلكومة املكلف بالتجاوب مع مطلب عون حتديد صالحيات نائب 

رئيس احلكومة، كما كان يطالب اللواء عصام أبو جمرة في حكومة 
الرئيس السنيورة، على ان يتم حتديد هذه الصالحيات ضمن نظام 
مجلس الوزراء بعد تعديل بنود فيه، على أال تشمل صالحيات نائب 
رئيس احلكومة املسائل امليثاقية، مثل حق الدعوة الى عقد جلسة 
مجلس الوزراء )في حال غياب رئيس احلكومة(، أو تقدمي استقالة 
احلكومة، أو اعداد جدول األعمال، أو طرح الثقة باحلكومة أمام مجلس 
النواب، حتى ال يثير ذلك اعتراض الطائفة السنية التي تعتبر هذه 
الصالحيات »ميثاقية« وحتقق التوازن الذي أرساه اتفاق الطائف.

املعارضة السنية:  يستأنف النائب عبد الرحيم مراد اتصاالته 
من أجل احياء »اللقاء الوطني« على قاعدة ضم القوى السنية 
املعارض���ة اليه. وكان مراد زار دمش���ق مؤخ���را واجتمع مع 
املسؤولني وتداول معهم في قيام تكتل وطني ركائزه األساسية 
قيادات س���نية في املعارضة، بعدما أنهى الرئيس عمر كرامي 
دور »اللقاء الوطني« على أثر قيام بعض األعضاء بتحويله عن 
أهدافه وتوظيفه ضد كتلة املستقبل ووضع السنة في املواجهة. 
ويرفض الرئيسان سليم احلص وعمر كرامي والنائب السابق 
أسامة س���عد وآخرون قيام تكتل سني ويفضلون قيام تكتل 
وطني يضم قوى املعارض���ة غير املمثلة في املجلس النيابي 
احلالي بعدما فشلت في االنتخابات. ويواصل مراد اتصاالته 
بعدما اقتنع بضرورة توسيع قاعدة التكتل واشراك شخصيات 

غير سنية فيه.

اكثر من صيغة مطروحة للحل بينهما.
وفي املواقف من مسار تأليف احلكومة، 
وردا على التوقعات بقرب تشكيل احلكومة 
قال نائب رئيس مجلس النواب، عضو كتلة 
»لبنان اوال« النائب فريد مكاري انه يشعر بان 

تأليف احلكومة سيحصل خالل أيام.
لكن النائب س����ليم س����لهب، عضو كتلة 
العماد عون، حتدث عن لقاء قريب حاس����م 
بني احلريري وعون، مش����يرا الى ان البحث 
م����ع الرئيس املكلف دخ����ل مرحلة احلقائب 
واالس����ماء. وقال سلهب: لقد بشرنا الرئيس 
س����ليمان والرئيس املكلف احلريري بقرب 
احلكومة، ونأم����ل ان تتحلحل بعض االمور 
التي وصفها الرئيس سليمان باالدارية وغير 
السياسية حتى نهاية هذا االسبوع، واضاف 
ان لقاء حاسما سيعقد بني احلريري وعون، 
واالرجح ان يكون آخر لقاء بينهما في سياق 
تش����كيل احلكومة، وامتنع عن الدخول في 

تفاصيل احلقائب واالسماء.

املمانعة االميركي���ة والعرقلة اجلعجعية 
كما يقول، اض���اف النائب املعارض قائال: 
ان الرئيس املكلف سعد احلريري لم يعد 
قادرا على حتمل حالة املراوحة القائمة التي 
تأكل من رصيده، وانه اي احلريري يعاني 
الي���وم من التأثير االميركي داخل صفوف 
االكثرية، مسميا د.سمير جعجع والنائب 

احمد فتفت!
وفي مطلق االحوال قال النائب املعارض 
ان تكتل االصالح والتغيير متمسك بوزارة 
االتصاالت في ضوء اخليار االكثر ترجيحا، 
والقائل بابقاء القدمي على قدمه، وان الكلمة 

الفصل ستكون للرئيس املكلف.
النائب سليمان فرجنية الذي يتوسط بني 
الرئيس املكلف والعماد املفوض من املعارضة، 
اكد امس انه مازال على تفاؤله، وان 90% من 
التشكيلة الوزارية اجنزت والباقي منها يخضع 
اآلن للنقاش، وقال فرجنية ان لدى احلريري 
وعون النية الطيبة للتفاهم، موضحا وجود 

بعيدا عن االعالم مستفيدة من اجواء احلوار 
الذي يحرص احلريري على ابقائه مفتوحا، 
للوصول الى حل العقد التي التزال تعوق 

قيام احلكومة.

ال تقدم في موضوع »االتصاالت«

مصادر مطلعة قالت ان اسناد وزارة 
االش���غال الى الوزير غ���ازي العريضي 
ف���ي احلكومة اجلديدة ل���م يعد موضع 
تفاوض، في حني لم يظهر ان املفاوضات 
بني احلريري والعماد ميشال عون حول 
بدائ���ل وزارة االتص���االت ذات االهمية 
اخلاصة في هذه املرحلة سجلت اي تقدم 
في ضوء عدم حصول اتصال مباشر بني 
الرجلني، ومازالت متوقفة عند العرض 
الذي تقدم به احلري���ري ورفضه عون 
والقاضي باعطاء الكتلة العونية وزارات 
االتصاالت والسياحة واملهجرين والثقافة، 
من غير ان يتولى الوزير جبران باسيل 

وزارة االتصاالت التي هي معه اآلن. 

تحركات فرنجية

بدوره أكد نائب عضو في كتلة متفرعة 
من االصالح والتغيير ان وقائع االتصاالت 
التي ترافق عملية تشكيل احلكومة، تظهر 
توافق الس���عودية وس���ورية على اجناز 
التش���كيلة احلكومية اللبنانية في اسرع 
وقت. ويستدل النائب املذكور في دردشة 
مع »األنباء« على ذل���ك بتحركات النائب 
سليمان فرجنية بني بيت الوسط والرابية، 
اضافة الى االتصاالت املس���تجدة للرئيس 
نبيه بري. والحظ النائ���ب املعارض، ان 
العماد ع���ون اصر على متثيل كتلته خير 
متثيل في احلكومة العتيدة، مدعوما بقوى 
املعارض���ة ومن وراء ه���ذه القوى، متهما 
واشنطن بالعرقلة، مستشهدا مبواقف رئيس 
القوات اللبنانية سمير جعجع. وردا على 
سؤال حول كيفية تشكيل احلكومة في ظل 

بيروت ـ عمر حبنجر
البحث عن مخارج مالئمة لعملية تشكيل 
احلكومة اللبنانية مستمر وبتسارع، وفي 
اطار مساعيه املتواصلة، حط الرئيس املكلف 
س���عد احلريري رحاله عند رئيس اللقاء 
النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط في منزله 

ببيروت ليل امس االول.
وحضر اللقاء الذي اعقبته مأدبة عشاء 
الوزيران غازي العريضي ووائل ابو فاعور، 
والنواب نعمة طعمة، اكرم ش����هيب، عالء 
الدين ترو، هنري حلو، فؤاد السعد، ايلي 
عون، انطوان سعد والنائب السابق امين 
ش����قير، اضافة الى جنل النائب جنبالط 
تيمور ومستش����ار الرئي����س املكلف نادر 

احلريري.

نجاح العريضي باألشغال

وفي دردشة مع االعالميني قبيل وصول 
احلريري، اعتبر جنبالط ان تشكيل احلكومة 
منوط بالرئيس املكلف، رافضا ان يتدخل 
في هذا االمر، الس����يما لدى سؤاله عما اذا 
كان اليزال متمسكا بحقيبة االشغال العامة 
للوزير غ����ازي العريضي، وقال جنبالط 
ان العريضي جنح في هذه الوزارة، وهذا 
النجاح يجب ان يس����تمر، مبديا اعجابه 

بطريقة احلريري في تشكيل احلكومة.
وحول زيارته املرتقبة الى دمشق، قال 
جنبالط انه ينتظر زيارة الرئيس س����عد 

احلريري اوال.
واملعروف ان زيارة احلريري مرتبطة 
باجناز التش����كيلة احلكومة، فهو يريد ان 
يزور سورية، اذا تطلبت االمور ذلك، بصفته 
الرسمية كرئيس لوزراء لبنان، وليس باية 

صفة اخرى.
وكان جنب����الط رفض اعط����اء وزارة 
االتصاالت الى كتلته النيابية، مقابل تخليه 
عن وزارة االشغال اخلدماتية لكتلة العماد 
عون، االمر الذي افضى الى طرح ش����عار 
»ابق����اء القدمي على قدمه« اي االس����تمرار 
على التشكيل السائد في احلكومة احلالية، 
مع بعض التعديالت التي يجب ان تشمل 
سحب وزارة االتصاالت من جعبة الوزير 

جبران باسيل.
بدوره النائ����ب عالء الدين ترو، عضو 
اللق����اء الدميوقراطي اك����د ان ابقاء وزارة 
االشغال العامة مع الوزير العريضي يبقي 

الوزارة لكل لبنان.

تواصل المساعي بعيدًا عن اإلعالم

الناطقة بلسان  صحيفة »املس���تقبل« 
تيار املستقبل قالت ان اللقاء بني احلريري 
وجنبالط يأتي في وقت تتواصل املساعي 

وأسرارأخبار 

سليمان يبدأ جولة 
عربية انطالقاً من دمشق

جنبالط  يتريث 
في إطالالت تيمور اإلعالمية!

بيروت: يتوقع أحد املسؤولني ان يقوم 
الرئيس ميشال سليمان بجولة عربية 
يبدأها بدمشق ثم السعودية لالطالع من 
املس����ؤولني على نتائج القمة التي عقدت 
في العاصمة السورية، ومن بعدها يزور 
عواصم عربية للتباحث معها في االوضاع 
في ض����وء التطورات، وذلك قبل ان يدخل 
لبنان مجلس االمن كعضو غير دائم ابتداء 
من مطلع العام ملدة سنتني، وكان املسؤول 
زار العاصمة السورية في اآلونة االخيرة 
وبحث في سبيل التعاون لتأليف احلكومة. 
ويعترف املسؤول بالدور السياسي املؤثر 
لس����ورية على الس����احة، وقد عاد بوعد 
سوري بأن دمشق عازمة على تقدمي العون 
واملساعدة ويعدد االشارات السورية في هذا 
املجال. ومن املتوقع ان تزور ش����خصيات 
سياسية محسوبة على املعارضة سورية 
في الفترة املقبلة، ويضع بعض املسؤولني 
هذه الزيارات في سياق املسعى السوري 
املساعد لتأليف احلكومة. )تردد ان النائب 
سليمان فرجنية الذي يواصل مساعيه بني 
احلريري وعون لتسهيل تأليف احلكومة 
زار دمش����ق امس االول الطالع املسؤولني 

السوريني على نتائج هذه املساعي(.

بيروت: أكد مسؤول في احلزب التقدمي 
االشتراكي ان النائب وليد جنبالط حذر 
من قيام أي وسيلة اعالمية بإجراء حديث 
أو مقابلة أو حتى اخذ تصريح من جنله 
تيمور، ألن جنبالط يعتبر انه من املبكر 
ان يطل تيمور بهذه الطريقة عبر وسائل 
االعالم حتى ال يدلي مبواقف قد تسجل 
في خانة ضد جنبالط االب وضد توجهاته 
السياس���ية. واضاف: ان جنبالط مازال 
يرى في تيمور ش���ابا في أولى خطواته 
في مس���تنقع السياسة اللبنانية املليء 

بالتناقضات والعجائب والغرائب.

مفتي لبنان: الحكومة  أصبحت بحكم المؤكد 

مقتل مطلوب وجرح آخر في بعلبك
بي���روت: أعلنت قيادة اجليش اللبناني )مديرية التوجيه( ان وحدة من اجليش 
داهم���ت ليل امس بلدة »حور تعال« في بعلبك � الهرمل، وحتديدا منزل املطلوب 
للعدالة علي محمد املصري، املالحق بجرمية قتل العسكريني في منطقة رياق، لكنها 

لم تعثر عليه.
وفي غضون ذلك، اشتبهت الوحدة العسكرية بسيارة عابرة، فأشارت لها بالتوقف 
لكنها لم متتثل، وبادر من بداخلها الى اطالق النار باجتاه العناصر العسكرية التي 
ردت باملثل، ومتكنت السيارة من الفرار ليعثر عليها الحقا امام مستشفى دار االمل 
في بعلبك، حيث عثر بداخلها على جثة املدعو صفاء محمد طليس املطلوب مبذكرات 
قضائية عدة بجرم تشكيل عصابة مسلحة، بينما تبني ان مطلوبا آخر يدعى محمد 
اسماعيل اسماعيل كان معه وقد الذ بالفرار، ثم تبني الحقا انه مصاب، وانه يجري 

اتصاالت بأحد االطباء إلسعافه.

بيروت ـ خلدون قواص
دعا مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قبان��ي الى ع��دم التشاؤم في تشكيل احلكوم��ة 
ب��ل االستمرار بالتفاؤل رغم املواقف املتش��ددة واملن��اورات السياسي��ة الت��ي اصبحت 
مكش���وف��ة امام اجلمي���ع، مؤكدا ان حكم���ة العق��الء وصبرهم ف���ي التعاط��ي مع هذا 
االستحق���اق هما اللذان سيفرضان حكومة مهما حصل من مواقف متصلبة الن الفراغ 
لن يستم��ر مهما حاول املغرضون كسب الوقت لتمرير مكاس��ب سياسية خاصة يدفع 
ثمنها املواط��ن اقتصاديا واجتماعيا في عملية تأخير حكوم��ة تنهض بوطن��ه كسائ��ر 

دول العال��م. 
ورأى مفتي اجلمهورية ان اللمسات االخيرة لتأليف احلكومة اصبحت في حكم املؤكد، 
وان احلكومة ستبصر النور، والفرحة ستعم قلوب اللبنانيني واالنفراج آت في القريب 
العاجل، مبديا ارتياحه لالجواء السائدة في البلد من تكثيف للمشاورات واللقاءات بني 
القيادات املعنية للتوصل الى صيغة مالئمة الجناز التشكيلة احلكومية في اطار التفاهم 
والتعاون املبني على الثقة املتبادلة وحسن النوايا وتعزيز الوحدة الوطنية على اسس 

واضحة ومتينة وايجاد حلول تصب في املصلحة الوطنية العليا.

)محمود الطويل(الرئيس املكلف سعد احلريري في حوار باسم مع النائب وليد جنبالط وجنله تيمور لدى زيارته كليمنسو مساء أمس األول

تريد ان ينكسر عون أكد الدويهي ان 
املعارضة ال تريد ان ينكسر الرئيس 
املكل���ف ألن لديه الني���ة الصادقة 
واحلقيقية لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية كما انها ال تريد ان ينكسر 
عون وال تنكسر هي ايضا، مشيرا 
ال���ى ان املعارضة ترجمت ذلك من 
خالل تقدميها التنازالت في سياق 
تسهيل مهمة الرئيس املكلف سعد 
احلري���ري، مؤكدا ان على الرئيس 

تطورات سياسية في لبنان واملنطقة 
لتحقيق مصالح معينة.

وعّلق على اللقاءات واملشاورات 
التي يجد به���ا الرئيس املكلف مع 
النائب ع���ون أنها ايجابية وتدعو 
الى التفاؤل آمال ان تتواصل بعيدا 
عن الس���جاالت اإلعالمية تسهيال 
للحل، معتب���را ان الكرة باتت في 
ملعب الرئيس احلريري الذي يقترح 
صيغا جديدة للحل، خصوصا انه قد 
اتفق والعماد عون على آلية ملتابعة 

احلوار.
ورأى ان من يعرقل هم أطراف في 
الداخل يدعون من وقت الى آخر إلى 
تأليف حكومة أكثرية ونحن نقول 
لهم اذا كان بامكانهم ان يش���كلوا 
حكومة من لون واحد فليش���كلوا! 
ونحن نس���تمر في املعارضة علما 
ان الرئي���س احلري���ري يقول انه 
يريد تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
والنائب فرجنية مد يد التعاون الى 
أقصى احلدود واذا كانت املصلحة 
الوطني���ة تقتضي أال تش���ارك في 

احلكومة فال مشكلة لدينا.

احلريري ان يستفيد من هذه اخلطوة 
لتذليل العقبات الداخلية، السيما انه 
الداعية  ايجابية في مواقفه  يظهر 
الى قيام حكومة وحدة وطنية ونية 
صادقة وحقيقية. وردا على سؤال 
عمن يعتبر ان النائب ميشال عون 
يتس���بب بتأخير تأليف احلكومة 
بسبب الش���روط التي يضعها قال 
ان عون ليست لديه شروط، بل هو 
يطالب بحقه في التمثيل احلكومي، 
السيما انه ربح االنتخابات النيابية 
وهو ميثل كتلة من 27 نائبا، مشيرا 
الى ان عون يتعرض حلملة تصوره 
على انه سبب العرقلة وان األمر عنده 
هو وح���ده وكأن املطلوب أال تولد 
احلكومة، وأكد ان هناك اس���تهدافا 
للعماد عون وان هذه الطريقة املتبعة 
من قبل فري���ق املواالة أدت الى ان 

يقوى عون ال ان يضعف.
الدويهي تسويف  واس���تغرب 
البعض وربطهم أزمة التأليف بحقيبة 
هنا أو هناك، مشيرا الى ان األزمة 
أعمق من ذلك، مبديا خشيته من ان 
يكون التسويف مرتبطا بالرهان على 

الرئيس املكلف وفي الوقت عينه ال 
تريد ان تهضم مطالب عون.

وفي هذا السياق أكد عضو كتلة 
لبنان احلر املوحد النائب اسطفان 
الدويهي ان مساعي فرجنية تأتي في 
اطار ايجاد املخارج التي تضع حدا 
حلال املراوحة التي باتت تهدد لبنان 
في أمنه وأمانه، الفتا الى انه ما نفع 
ان نربح الوزارات ونخسر لبنان، 
اللبنانية  التجرب���ة  ان  خصوصا 
واضحة جلهة ان ال أحد يستطيع 

االستئثار بالقرار السياسي.
وكش���ف النائ���ب الدويهي في 
حديث ل� »األنباء« ان فرجنية كان 
قد أبدى قبل أش���هر وعند تكليف 
الرئيس احلريري انه على استعداد 
ألن يقدم تنازالت معينة في حقيبة 
هن���ا أو هناك وقد أبلغ هذا املوقف 
لرئي���س اجلمهوري���ة والرئيس 
املكلف، مشيرا الى ان هذا األمر كانت 
املعارض���ة والعماد عون على علم 
به ومت تنسيقه فيما بينهما. وعن 
موقف فرجنية القائل ان املعارضة 
ال تريد كس���ر الرئيس املكلف وال 

بيروت ـ اتحاد درويش
مع دخول األزمة احلكومية الشهر 
اخلامس، بقيت عقدة التأليف تراوح 
بني االنفراج حين���ا والتأزم حينا 
آخر، وفيما ينتظر ان يكون اللقاء 
املرتقب بني الرئيس املكلف س���عد 
احلري���ري ورئيس التيار الوطني 
النائب ميشال عون تتويجا  احلر 
التركيبة احلكومية،  للتفاهم على 
استمرت حركة املشاورات واللقاءات 
بني األطراف املعنيني بغية التوصل 
الى النتائج املرجوة بعد ان طرحت 
على عون عدة صيغ بانتظار أجوبة 

حاسمة عليها.
وسط هذه األجواء امللبدة، تردد 
ان احلل شارف على النهاية وان هناك 
تقدما ملموس���ا، واألجواء تفاؤلية 
لكن بحذر، وف���ي هذا الوقت دخل 
رئيس تيار املردة ورئيس كتلة لبنان 
احلر املوحد النائب سليمان فرجنية 
على خط الوساطة من اجل تقريب 
وجهات النظ���ر، معلنا تخليه عن 
حقيبة وزارية والقبول بوزارة دولة 
متحدثا عن ان املعارضة ال تريد كسر 

عضو كتلة »لبنان الحر الموحد« أكد أن الرئيس المكلف لديه النية الصادقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية

الدويهي لـ »األنباء«: فرنجية قّدم تنازالت لتسهيل الحل 
وال مشكلة إذا لم ُنمّثل في الحكومة

اسطفان الدويهي


